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काल मी म्युझियममध्ये डायनासोर बघायला गेलो.  

मी आझि मािी छोटी बहीि माझ्या बाबाांसोबत ततथे गेलो.  

आम्ही एका हॉलमध्ये गेलो, मग वळलो आझि त्या जागी पोहोचलो.  

ततथे आम्ही िऱ्यािऱु्या डायनासोरचा साांगाडा पाहहला.  

तो साांगाडा एका घरापेक्षाही मोठ्या असलेल्या िोलीत ठेवला होता.  

प्रत्येक साांगाडा जवळजवळ त्या िोलीएवढाच लाांब  होता.  

हदसायला तो भीतीदायक होता.  

बाबाांनी आम्हाला घाबरू नका असां साांगगतलां.  

डायनासोर लािो वर्ाांपूवी राहात होते.  

आज एकही डायनासोर जजवांत नाही.  





मी लाांबलचक डायनासोर, अपॅटोसोरसचा फोटो काढला.  

मी त्याला आििी जवळ जाऊन पाहहलां.  

साांगाड्याची हाडां एकमेकाांना ताराांनी जोडली होती.  

जड लोिांडाच्या सळयाांनी त्याांना आधार हदला होता.  

काही हाडां िरी नव्हती, असां मला हदसलां.  

ती प्लास्टरने बनली होती.  

या मोठ्ठय्ा कोड्याच ेतुकडे एकत्र जोडिां िपू अवघड काम असलां पाहहजे.  

कुिाला हे कसां कळिार की कुठला तुकडा कुठे बसवायचा?  

डायनासोर मेले तेव्हा त्याांच्यावर वाळू आझि मातीचां आवरि चढलां.  
ते लािो वर्ष जलमनीत गाडलेल्या जस्थतीत राहहले.  
मग वाळू आझि मातीचा िडक बनला आझि डायनासोरची हाडां जीवाश्म बनली.  

1822 मध्ये, डायनासोरचां पहहलां जीवाश्म सापडलां.  
ते अपघातानेच सापडलां. 
त्यानांतर िोदकाम करिारे अनेक लोक जीवाश्माांचा शोध घेण्यास गेले.  

जलमनीतून जीवाश्म काढिां हे िपू मेहनतीचां काम आहे.  
कारि ते कठीि िडकाांमध्ये घट्ट रुतून बसलेले असतात.  



िोदकाम करिाऱ्या लोकाांना डायनासोरच्या हाडाांच ेजीवाश्म सापडले. 
डायनासोरने वाळुच्या िड्ड्यात घातलेल्या अांड्याांच े 
जीवाश्मसुद्धा त्याांना सापडले.  

 

बेबी प्रोटोसेराटॉप्स 

त्याांना बेबी डायनासोरच ेजीवाश्मही सापडले.  

जीवाश्मतज्ज्ाांनी (पेलेंटॉलॉजजस्ट) त्या जीवाश्माांचा काळजीपूवषक 
अभ्यास केला. जीवाश्मतज्ज् हे भूतकाळातील प्रािी आझि 
वनस्पतीांचा अभ्यास करतात.  

जीवाश्मतज्ज्ाांना माहीत असतां की डायनासोर कधी आझि कुठे 
राहात होते.  

त्याांना माहीत असतां की बहुतेक डायनासोर काय िातात.  
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काही डायनासोर माांस िात. ते माांसाहारी होते.  
बरेच डायनासोर वनस्पती िात. ते शाकाहारी होते.  

अपॅटोसोरस हा एक महाकाय शाकाहारी डायनासोर होता. तो 
जजवांत असताना असा हदसत असे. अपॅटोसोरसच ेडोळे आझि 
नाकपुड्या त्याच्या सपाट डोक्यावर उांच जागी होतां.   

तो गहहऱ्या पाण्यात चालू शकत असे आझि श्वासही घेऊ शकत 
अस.े  



बॅ्रककओसोरस हा सवाषत वजनदार डायनासोर होता.  

काही लोकाांनुसार, त्याचां वजन 1,00,000 पौंडपेक्षा जास्त होतां. 
बॅ्रककओसोरसच्या डोक्यावर एक नाकपुडी होती.  

तो आपला बराचसा वेळ दलदलीत टनभर मऊ, मुलायम रोपटी 
िात घालवत अस.े  

पि तो आपली अांडी सुक्या जलमनीत घालत असे.  





इग ्

डडप्लोडोकस हा सवाषत लाांबलचक डायनासोर होता.  

तो त्याच्या छोट्याशा डोक्यापासून शपेटीच्या टोकापयांत 90 
फूट लाांब होता.  

त्याचां तोंड िपू छोटां होतां आझि त्यात थोडसेेच दात होते.  

डडप्लोडोकसला आपलां महाकाय शरीर भरण्यासाठी, न थाांबता 
सतत िावां लागत असे.   

इग्वानोडॉन हा एक लहान शाकाहारी डायनासोर होता.  

तो बहुतेकदा दोन पायाांवर चालत असे.  

आपल्या शत्रशुी लढण्यासाठी त्याला काटेरी अांगठे आझि ताकदवान शपेूट होतां.  

इग्वानाडॉनला शकेडो सपाट दात होते.  

एक दात िराब होऊन पडला की त्याच्या जागी दसुरा दात उगवत असे.  



अनॅटोसोरस हा डकबील (बदकाच्या चोचीसारिा जबडा असलेला) डायनासोर होता.  तो 
उत्तम पोहत असे. त्याच ेपुढच ेपाय जाळीदार होते आझि त्याचा जबडा बदकाच्या 
चोचीच्या आकाराचा होता.  

त्याला अन्न चावण्यासाठी हजारपेक्षाही जास्त दात होते.  

अॅलोसोरस हा माांसाहारी होता.  

माांसाहारी डायनासोर वेगवान, भयांकर लशकारी होते.  
अॅलोसोरस त्याच्या दोन मजबूत पायाांवर धावत असे.  
त्याला ितरनाक नख्या आझि लाांब, टोकदार दात होते.  

त्याला वाटेत कुठलाही डायनासोर सापडला तर तो त्याला िाऊन टाकत 
अस.े  

आपल्यापेक्षा दपु्पट आकाराच्या डायनासोरवरही हल्ला करायला तो 
घाबरत नस.े  



मग बाबा, बहीि आझि मी दसुऱ्या एका हॉलमध्ये गेलो 
आझि ततथे आििी साांगाड ेपाहहले.  

ततथे लोकाांची एवढी गदी होती की आम्हाला घाई करावी 
लागली.  



ऑतनषथोलेस्ट्स हा छोटा आझि भयांकर डायनासोर होता.  

तो पक्षी पकडण्यात तरबेज होता.  

ऑतनषथोलममसला दात अजजबात नव्हते.  

तो बहुधा इतर डायनासोरची अांडी वा फळां आझि ककटक िात असे.  



अकँकलोसोरस हा गचलिती डायनासोर होता.  
तो जलमनीवर राहात असे आझि वनस्पती िात असे.  
तो माांसाहारी डायनासोरपासून सुरक्षक्षत होता.  
हाडाांच्या कवचाचां गचलित असलेली त्याची जाडजूड, चामडी त्वचा 
कुिाला बरां िावीशी वाटेल?  

आम्ही स्टेगोसोरस हा प्लेट असलेला डायनासोर बतघतला.  
त्याच्या पाठीवर मोठी, हाडाांची प्लेट होती आझि त्याला एक 
ितरनाक, टोकदार शपेूटही होती.  

पि त्याचा मेंद ूअक्रोडाच्या आकाराएवढाच होता.  



आम्ही लशगां असलेले डायनासोरसुद्धा पाहहले.  
मोनोक्लॉतनअसच्या नाकावर एक लशांग होतां.  

स्टायराकोसोरसला त्याच्या नाकावर एक 
लशांग होतां आझि त्याच्या मानेभोवती काटेरी 
गळपट्टा होता.   

ट्रायसेराटॉप्सला तीन प्रािघातक लशांगे होती – एक त्याच्या नाकावर 
होतां आझि त्याच्या प्रत्येक डोळयाच्या वर एक लशांग होतां.  

पांख्याच्या आकाराचां एक मोठां हाड त्याच्या मानेचां रक्षि करत असे.  
बाबा म्हिाले, ट्रायसेराटॉप्स स्वत:चां रक्षि करू शकतो, अगदी 
टायरॅनॉसोरस रेक्सपासूनसुद्धा.  
मला नवल वाटलां, कोि होता हा टायरॅनॉसोरस रेक्स?  



मग मला तो हदसला.   

टायरॅनॉसोरस हा डायनासोरसचा राजा होता.  
तो सवष डायनासोरसमध्ये सवाषत भयांकर होता.  

जेव्हा तो आपल्या महाकाय मागच्या पायाांवर चालत असे तेव्हा पथृ्वी 
हलत असे आझि इतर डायनासोर घाबरून पळत असत.  

पि टायरॅनॉसोरस त्याांना पकडत असे आझि आपल्या टोकदार दाताांनी 
िाऊन टाकत अस.े   



टायरॅनॉसोरसचा फोटो काढण्यासाठी मला लाांब उभां राहावां लागलां.  

टायरॅनॉसोरसच्या शजेारी उभे असलेले बाबा आझि बहीि त्याच्यापुढे 
अगदी छोटे वाटत होते.  

टायरॅनॉसोरस जजवांत नाहीत, याचा मला आनांद वाटतो.  
तुम्ही म्युझियमला भेट हदलीत, तर तुम्हाला माझ्या म्हिण्याचा अथष 
लक्षात येईल.  

समाप्त 


